
 

Onderlegger verklarende analyse 
De Jeugdige en het gezin, aanleg & kwetsbaarheid 
Hier wordt geprobeerd een overzicht te verkrijgen van aanleg factoren. Denk aan de volgende factoren:  

- IQ of schoolniveau 

- Temperament (introvert of extravert, impulsief of bedachtzaam, spanningsbehoefte sterk of 
zwak, emotionele ontwikkeling sterk of zwak) 

- Somatische factoren, ziekte en aandoeningen 

- Trauma, ingrijpende meegemaakte gebeurtenissen 

- Basisbehoeften, afkomstig uit de schematherapie worden gezien als een belangrijke factor bij het 
ontstaan van psychische problemen (Arntz &Jacob 2017) waarbij je op de volgende punten 
beschrijft of ouders dit, vanuit het oogpunt van het kind, voldoende hebben kunnen bieden. 
Dezelfde vraag kun je stellen aan ouders over hun basisbehoeften als kind, zijn deze voldoende 
vervuld. De basisbehoeften bestaan uit de volgende punten: 

o Veiligheid, bescherming en verbinding. Veilige en betrouwbare relaties 
o Verbondenheid 
o Eigenheid en Autonomie, zelfstandigheid, zelfbeschikking,  
o Realistische grenzen 
o Zelfexpressie, emoties mogen uiten en mogen er zijn 
o Spontaniteit en spel, speelsheid en plezier.  

 
Vervolgens worden bovenstaande punten ook voor het gezin in kaart gebracht. En aangevuld met 
informatie over de opvoedingsstijl van ouders, dit wordt voor een groot deel bepaald door de manier 
waarop ouders zelf zijn opgevoed. En informatie over sociaaleconomische status, migratie etc. 

 
Reactie op stress 
De manier waarop de jeugdige in gedrag reageert als er sprake is van problemen of stress, ook wel coping 
genoemd. Dit gedrag kan door de omgeving ook worden gezien als klacht/probleem. In plaats van een 
manier van omgaan met een probleem. Bij dit kopje wordt ook vermeld wat de jeugdige kan helpen als er 
sprake is van stress. Voorbeelden hiervan kunnen zijn, sporten, structuur, een gesprekje.  

 
Gedachten 
Hier beschrijf je hoe de jeugdige over zichzelf is gaan denken, ook wel basisassumpties genoemd. Door 
eerdere meegemaakte gebeurtenissen en opgedane ervaringen in je leven vorm je je een beeld over jezelf 
en de ander/de wereld. Vanuit dit beeld benader je jezelf en de ander.  

 
Klachten 
Beschrijf concreet gedrag. Geef ook iets aan over sinds wanneer deze klachten er zijn en de intensiteit 
(dagelijks, wekelijks) van de klachten. Vaak gaat het hier klachten waar iemand mee wordt aangemeld.  
Geef aan wie welke klachten ervaart, dit kan voor jeugdige, ouders en omgeving anders zijn.  

 
Gevolgen 
Beschrijf hier de gevolgen van de klachten, waar leiden de klachten toe. Voorbeelden hiervan zijn: 
politiecontacten, niet meer naar school gaan, opgroeien in een stressvolle omgeving, uithuisplaatsing, 
eenzaamheid, weinig vrienden. 

 
Instandhoudende factoren 
Deze worden ook wel luxerende of risico factoren genoemd. Waarmee bedoeld wordt dat ze de klacht of 
het probleem in stand houden of verergeren.  

 
Beschermende factoren 
Deze factoren hebben een positieve invloed. Het gaat hier om factoren die de klacht kunnen 
verminderen, een positief effect hebben of de cliënt helpen om het vol te houden.  


